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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Stabu 80”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.06.2014. – 25.06.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 28.04.2014. lēmumu Nr. 18 1.3.11. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves projektēšana. 
 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs 

cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 2 Ozols 52, 41, 33 3 

Avotu apkaime 

Vērtīgs 

2. 2 Zirgkastaņa 28 1 Vērtīgs 

3. 2 Liepa 30 1 Vērtīgs 

4. 1 Bērzs 25-44 4 mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 21 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 21 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  13 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 

 saprotot mūsu kaimiņu vēlmi attīstīt savas zemes apbūvi piekrītu 

koku nociršanai Stabu ielas perimetrā, bet iebilstu pret divu bērzu 

nociršanu, kuri iestādīti pie žoga – robežā ar mūsu īpašumu Stabu 

ielā 82. Vēlētos, lai tiek atstāts noteikti bērzs, kurš ir vistuvāk 

Stabu 82 žogam un vienīgā liepa. 
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 noraida: 

 koki ir veselīgi un skaisti, kuri intensīvas transporta kustības ielas 
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posmā dod zaļumu, ēnu, skābekli; 

 šādi ozoli u.c. izaug tikai daudzu gadu desmitu laikā. Tie ir veselīgi, 

skaisti koki, kuri šajā blīvi apbūvētā, intensīvas transporta 

kustības ielas posmā dod zaļumu, ēnu, piesaista skatienu un dod 

skābekli pilsētvidei; 

 esmu kategoriski pret koku izciršanu, jo koki šajā rajonā dod 

zaļumu, kas šeit palicis visai maz, dod skābekli gaisa sastāva 

uzlabošanai, jo pilsētā, cik zināms, ir slikti gaisa mērījumi, visā 

Eiropā cīnās par gaisa tīrību, par zaļo zonu saglabāšanu; 

 es pats bērnībā šos kokus (bērzus) un pagalma puķes esmu stādījis 

ar savu māti. Koku ciršana samazinās mana dzīvokļa dabīgo 

gaismas plūsmu, kā arī esmu pret zaļo zonu likvidāciju; 

 dodiet iespēju kaut nedaudz vērot gadalaiku maiņu, elpot svaigāku 

gaisu. Koki mazina transporta trokšņus un izplūdes gāzu negatīvo 

ietekmi uz vidi. 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 8 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta 1 

 noraida: 

 tā vienkārši ir Rīgas zaļās zonas iznīcināšana; 

 nocērtot kokus un tā vietā uzbūvējot 7-stāvu māju, ielas posms kļūs 

vēl nospiedošāks, samazināsies zaļums un līdz ar to gaisa 

kvalitāte; 

 minētais apbūves gabals ir vienīgais zaļais stūrītis šajā garajā ielas 

posmā. Ņemot vērā apgrūtināto svaiga gaisa plūsmu Stabu ielā, 

apbūve traucēs svaigā gaisa piekļūšanu ielas iedzīvotājiem, radīs 

būtisku  
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 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

21 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  13 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 

 protams, ka simtgadīgu ozolu izciršana Rīgas centrā nevar 

ainaviski un ekoloģiski atstāt pozitīvu ietekmi. Ļoti ceram, ka 

Rīgas pilsētas būvvalde sekos, lai realizējot jaunbūvi, tā tiktu 

apzaļumota, tā kompensējot koku izciršanas rezultātā nodarīts 

zaudējums; 

 ja netiks risināts jaunais projekts kā perimetriālās apbūves un 

iekšpagalma teritoriju stilu harmonizēšanu Stabu 80. Jāskata, lai 

jaunbūves ēkas fasāde un dekoratīvā teritorijas apzaļumošana – 

iespēju robežās – veido vēsturisko stilizāciju 19. gs. iezīmes 21. gs. 

Rekomendējam piesaistīt projektam-jaunbūvei, Stabu 80 kultūras 

vēstures, ainavas un ekoloģiskos ekspertus padziļinātai projekta 

izvērtēšanai, lai rastu vislabāko, konkrētās teritorijas attīstības – 

kultūras un ekonomiskā konteksta risinājumus – stils, dizains, 

ekoloģija, bizness; 

 zemesgabala īpašnieks, lai sakārto jau esošās ēkas šajā gabalā un 

tad ceļ jaunas, Visus esošos kokus ir stādījuši apkārtējo namu 
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iedzīvotāji un tiem ir tiesības lemt par to esamību; 

 ja koki tiks nocirsti, šis ielas posms zaudēs savu izskatu; 

 ja tomēr neapzinīgi cilvēki pieņems nepārdomātu lēmumu, tad šie 

cilvēki nav savas pilsētas patrioti un neciena savas tautas veselību. 

Kauns un negods; 

 mūsu „gals” ir skaisti zaļš. 80. nama saimnieks nevar izdot viņa 

īpašumā esošos dzīvokļus, kur nu vēl būvēs jaunus. No ekoloģiskā 

viedokļa izcirst skaistus, veselus kokus ir noziegums; 

 koki, kas piedod ainavai krāšņumu un savdabību. 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 8 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 

 vajadzētu domāt par nākotni un mūsu bērniem; 

 izcērtot kokus kļūst mazāk zaļo zonu un ir mazāk skābekļa veselīgai 

dzīvei; 

 neredzu ieguvumu no vēl vienas mājas – 7 stāvu ēkas šajā vietā. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

  

  
Punka 67012976 

 


